COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL
SINTEZA
dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial
miercuri 01 aprilie 2015
În data de 01 aprilie 2015, ora 15:30, a avut loc reuniunea Colegiului
Director Teritorial la sediul Filialei București a O.A.R. din str. Academiei
nr. 18-20.
Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți:
1. arh. Șerban Sturdza, Președinte
2. arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinte
3. arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte
3. arh. Ana Maria Goilav, Vicepreședinte
4. arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte
5. arh. Iulius Cristea, Trezorier

Sediu social
Str. Sf. Constantin nr.32
Sector 1, 010219 București
Punct de lucru
Str. Academiei nr. 18-20,
Sector 1, 010014 București
T: +40 (0)21 303 9226
F: +40 (0)21 315 5066
E: oarbuc@rdsmail.ro
W: www.oar-bucuresti.ro

Invitați: doamna arh. Casandra Roșu, domnul arh. Alexandru Belinschi, domnul arh. Stelian
Constantinescu, domnul arh. Matei Damian, domnul Constantin Hostiuc.
Au fost supuse discuțiilor următoarele:
1. Membrii Colegiului Director aproba înființarea grupului de lucru „Legislație și patrimoniu” – coordonator domnul
arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinte cu probleme legislative. Doamna arh. Casandra Roșu, domnul arh.
Alexandru Belinschi și domnul arh. Stelian Constantinescu, membri ai Filialei București aleși în Consiliul de
Conducere Național, persoane care lucrează sau au lucrat în administrație, sunt de acord sa facă parte din
grupul de lucru. Membrii grupului vor transmite până miercuri 8 aprilie o listă de probleme pe care le identifică ca
fiind prioritare. Domnul arh. Bogdan Bogoescu precizează că grupul poate coopta și alți membri.
2. Cei prezenți aprobă, cu 4 voturi pentru și 2 abțineri, restructurarea postului de responsabil relația cu
administrația în secretar al grupului de lucru „Legislație și patrimoniu”. Postul constă în culegerea informațiilor
despre București, de interes pentru activitatea ordinului, de la administrația centrală și locală, și punerea acestora
la dispoziția grupului de lucru în vederea stabilirii unei strategii de abordare a problematicii și de comunicare.
Pentru ocuparea acestui post filiala va organiza concurs care va fi anunțat ulterior.
3. Se discută buletinul informativ A&B – la discuție participă ca invitat domnul Constantin Hostiuc. S-a hotărât
apariția a patru numere de buletin până la sfârșitul anului, primul dintre acestea va apărea în a doua jumătate a
lunii mai și va pregăti lansarea Anualei de Arhitectură București, ediția 2015.
Domnul arh. Șerban Sturdza propune analizarea posibilității ca buletinul, prin conținutul său, să devină buletinul
care prezintă „clientul și Bucureștiul”, să facă cunoscută activitatea ordinului în afara breslei.
S-au făcut mai multe propuneri privind conținutul buletinului. Se continuă publicarea articolului care prezintă
lucrările Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și a celor care prezintă activitatea filialei – Colegiul
Director Teritorial și Comisia de Disciplină. Domnul Constantin Hostiuc va prezenta un plan detaliat al conținutului
buletinului.
4. Domnul arh. Matei Damian, membru supleant al Consiliului de Conducere Teritorial, prezintă nemulțumirea sa
și a altor membri ai filialei legată de faptul că ordinul nu își prezintă public punctul de vedere față de intervenții la
nivel urbanistic în oraș.
Filiala București a O.A.R. va pune la dispoziție spații pentru dezbaterea publică a PUZ-urilor (colectiv elaborare
PUZ-arhitecți-comunitate ) în cadrul Centrului de informare urbană, str. Sf. Constantin nr. 32, București.
5. Anuala de Arhitectură București, ediția 2015.
Se discută organizarea ediției 2015: buget, parteneriate, membrii juriului.
Se hotărăște contactarea organizației arhitecților din Republica Moldova în vederea stabilirii unor relații de
colaborare, inclusiv la Anuala 2015.
6. Domnul arh. Șerban Sturdza îi informează despre concertul organizat de Institutul Cultural din Londra în
vederea strângerii de fonduri pentru refacerea Casei Enescu. Concertul de binefacere a fost susținut de pianista
Raluca Știrbăț și violonistul Alexandru Tomescu.

7. Cei prezenți aprobă propunerea domnului arh. Șerban Sturdza de constituire a unei comisii tehnice care va
urmări derularea lucrărilor de construcție la noul sediu al filialei din str. Sf. Constantin nr. 32 și se va ocupa de
întocmirea Cărții Construcției. Din comisie vor face parte domnul arh. Iulius Cristea și domnul arh. Alexandru
Panaitescu.
8. Se aprobă procesul verbal privind situațiile financiare anuale pe anul 2014 și propunerea de distribuire a
excedentului realizat la sfârșitul anului 2014.
Se aproba raportul de gestiune privind rezultatele financiare reflectate în bilanțul contabil pe anul 2014.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.
06 aprilie 2015
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Președinte O.A.R. București
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